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Introdução 
Ação: Campanhas de conscientização para os motoristas.

Período ou datas: Janeiro a Junho de 2013

Responsável pela ação: Cezar Felipak
• E-mail: cezar.felipak@brf-br.com
• Telefone de contato: (41) 3401 9452

Público alvo: Motoristas e ajudantes terceirizados 

Número de pessoas beneficiadas: 4.100



Objetivo
Desde 2011 a BRF empreende esforços para expandir o Programa de Saúde, Segurança e

Meio Ambiente (SSMA) aos transportadores. O principal objetivo desse Programa é o

desenvolvimento de uma cultura para o comportamento seguro nas operações de transporte e de

distribuição da companhia, destacando a importância dos cuidados com a saúde, o zelo pelo meio

ambiente e o respeito às pessoas.

Uma das frentes de ação identificadas pela companhia para consolidar essa cultura foi a

importância da informação e educação para conscientização dos motoristas em torno do tema. A

companhia definiu então um calendário de ações de sensibilização e apoio ao motorista a partir de

datas e/ou campanhas relevantes para os temas abordados: Dia Mundial da Saúde, Campanha

Educativa e Preventiva de Trânsito, Dia do Motorista, Semana Nacional de SSMA e Operação Férias

Além de realizar essas atividades, o projeto trabalha fatores motivacionais e de

reconhecimento dos envolvidos, demonstrando a importância de nossos parceiros.



Ações realizadas
Calendário anual de atividades 2013:

Em cada evento são desenvolvidas as seguintes ações:

• Disseminação de conteúdo e distribuição do material de educação continuada do Programa Na Mão

Certa (cartilhas e revistas);

• Recepção dos condutores com café da manhã nas unidades envolvidas;

• Realização de exames de saúde, como pressão arterial, acuidade visual e glicemia;

• Realização de Diálogos sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente;

No dia 25 de Julho comemora-se o “Dia do Motorista”. Como forma de valorizar a importância de tais
profissionais, a BRF realiza – além das ações acima – várias abordagens sobre temas do dia-a-dia do motorista
tais como: trânsito, direção defensiva, manutenção do veículo e DST’s.

O evento de 2013 contará com palestras para motoristas e ajudantes da equipe de distribuição, participação do
SEST/SENAT, cabine de simulação de tombamento Volvo e brindes Volvo, participação de concessionária do
pedágio e palestras da Polícia Rodoviária Federal.

Mês Campanha

Abril Dia Mundial da Saúde

Junho Campanha Educativa e Preventiva de Trânsito

Julho (dia 25) Dia do Motorista

Setembro Semana Nacional de SSMA

Novembro Operação Férias



Resultados esperados
A BRF espera investir e desenvolver ações que valorizem seus prestadores de serviço, reforçando a

importância do comportamento seguro dentro da profissão. A participação do maior número de
motoristas em cada evento é fundamental para que as ações de sensibilização sejam efetivas.

Expectativa

Mês Campanha
Unidades 

envolvidas
Motoristas 
envolvidos

ABRIL
Dia Mundial da Saúde 

3 400

JUNHO 
Campanha Educativa e 

Preventiva Trânsito 3 400

JULHO Dia do Motorista 
25 3000

Além da sensibilização, no Dia do Motorista a BRF espera distribuir 5.000 cartilhas de educação 
continuada do Programa Na Mão Certa  entre as unidades envolvida (3.000 cartilhas “Saúde do Motorista” 
e 2.000 cartilhas “Dirija por um novo Brasil”).



Resultados alcançados

Resultado Alcançado

Mês Campanha
Unidades 

envolvidas
Motoristas 
envolvidos

ABRIL
Dia Mundial da Saúde 

3 580

JUNHO 
Campanha Educativa e 

Preventiva Trânsito 3 612

JULHO Dia do Motorista 
30¹ 3600¹

¹ No desenho do calendário de atividades, a BRF estima envolver 25 unidades, beneficiando 3.000 motoristas. 
Contudo, até o dia 23/07, 30 unidades haviam confirmado presença, o que eleva o número de motoristas para 
3.600.



Monitoramento e Avaliação

A BRF considerou os seguintes indicadores para monitorar e mensurar o envolvimento dos 
motoristas nos eventos realizados:

• Controle do número de participantes nas unidades;

• Controle de participantes por palestra;

• Estratificação dos exames realizados;

• Dicas e sugestões dos motorista.



Dicas importantes

• Envolvimento da alta liderança da empresa;

• Apoio de parceiros para o desenvolvimento do evento;

• Comprometimento das pessoas envolvidas no processo;

• Planejamento e alinhamento prévio das ações a serem realizadas;

• Criatividade para elaboração de atividades nas unidades;

• Grupo multidisciplinar, envolvendo várias áreas da empresa;

• Trabalho realizado em  turnos diferentes para atingir todos os profissionais.



Conclusão

Além de promover maior aproximação da BRF com os profissionais de transporte

(fundamentais para as atividades da companhia), as campanhas junto aos motoristas servem

como um canal de discussão dos temas que diariamente marcam a rotina desses profissionais,

de forma a sensibilizá-los e motivá-los.

A mudança de cultura é um trabalho de longo prazo que a BRF vem estruturando em um

processo contínuo que envolve várias áreas da companhia. O desenvolvimento desses eventos

demonstra o comprometimento dos colaboradores ao longo de toda a cadeia de transporte, com

a disseminação de um modelo de comportamento seguro e compromisso das pessoas com o

meio ambiente nas operações de logística da empresa.



Anexos
Campanha Dia Mundial da Saúde (tema: Automedicação)

Banner utilizado nas unidades



Anexos
Campanha “Dia do Motorista”

Campanha “Direção Defensiva”

Cartaz e faixa utilizados nas unidades

Modelo de faixa utilizada nas unidades



Anexos
Palestra sobre Qualidade de Vida e Saúde Visual 

Exame de acuidade visual



Anexos
Evento “Dia do Motorista”

Material sobre DSTs distribuído na unidade de Videira (SC)

Motoristas  no evento da unidade de Videira (SC)



Anexos
Evento “Dia do Motorista”

Entrega de brindes SEST SENAT na unidade de Videira (SC)

Motoristas  no evento em Videira (SC)



Anexos
Evento “Dia do Motorista”

Volvo “Cabin Tilt” (unidade de Jundiaí – SP)

Motorista com cartilha Na Mão Certa  na unidade de Jundiaí (SP)


